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Abstrak
Bima Stir Mobil merupakan lembaga yang menyediakan pelatihan stir mobil di daerah Klaten, tepatnya di
Jalan KH Dewantara, Klaten Utara. Lembaga ini merupakan lembaga yang menyediakan layanan pelatihan
mengemudi mobil bagi masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Selama ini lembaga “Bima Stir Mobil”
hanya mengandalkan pemasaran hanya melalui masyarakat yang sedang melakukan perjalanan di sekitar
kantor lembaga dan mengandalkan pemasaran konvensional melalui teman dan saudara dari pemilik dan
pegawai lembaga, sehingga lembaga ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu lembaga ini
berkeinginan melakukan strategi pemasaran melalui internet agar dikenal oleh masyarakat luas. Startegi
terebut adalah dengan mengembangkan sebuah company profile website sebagai media digital marketing
pada lembaga ini. Harapan dari strategi tersebut adalah lembaga ini lebuh dikenal oleh masyarakat sehingga
menambah keuntungan finansial lembaga ini. Target Luaran dari kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah
Company Profile Website sebagai 1) media digital marketing bagi lembaga ini, 2) identitas sebuah
perusahaan dalam internet sehingga menambah kepercayaan bagi para pelanggan dan calon pelanggan 3)
pengelola lembaga ini mampu memahami website serta mengelola website sesuai kebutuhan dari lembaga.
Dari ketiga hal tersebut diharapkan lembaga dapat lebih dikenal oleh masyarkat dan dapat menjaring
konsumen baru sehingga dapat meningkatkan keuntungan finansial bagi lembaga ini.
Kata kunci: website, marketing, media.
ditemukan oleh masyarakat.Masalah tersebut
mengakibatkan perusahaanmengalami penurunan
jumlah pelanggan karena kurang dikenal oleh
masyarakat, sehingga perusahaan juga mengalami
penurunan keuntungan finansial. Hal ini membuat
produsen atau penjual diharuskan mempromosikan
maupun menjual produknya baik berupa barang
maupun jasa menggunakan internet. Alat promosi
atau penjual melalui internet dapat melalui web,
media sosial maupun media yang lain. Hal itu
menjadi alasan Bima Stir Mobil melakukan promosi
jasanya menggunakan website [3].

1. PENDAHULUAN
Pada era industri 4.0, sebagian besar aktivitas
bisnis dilakukan dalam internet, baik itu pendidikan,
perusahaan, dan pemerintahan [1]. Kemajuan
industri 4.0 juga memaksa perusahaan harus
mengikuti dan menggunakan teknologi internet
sebagai alat bantu utama dalam proses binsisnya.
Internet juga menjadi salah satu kebutuhan utama
pada diri seseorang dan masyarakat pada umumnya,
terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat hanya mengandalkan informasi yang
didapatkan dari internet untuk mencari kebutuhan
sehari-hari. Sebagian masyarakat hanya mencari
informasi untuk memutuskan produsen yang dipilih
dan sebagian lainya sudah menggunakan internet
sebagai tempat transaksi jual beli. Marketing
merupakan alah satu manfaat utama dari internet
bagi perusahaan, layanan atau produk sebuah
perusahaan juga akan lebih dikenal oleh masyarakat
lebih luas jika menggunakan internet sebagai media
marketing [2]. Sebaliknya perusahaan yang tidak
menggunakan internet akan menjadi susah
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susah untuk mendapatkan seseorang yang bisa
membuat website.
2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan Pembuatan Konten dan Web
pada “Bima Stir Mobil” Karanganom, Kecamatan
Klaten Utara ini disesuaikan dengan permasalahan
yang diprioritaskan dan solusi serta target luaran.
Pada pelaksanaan dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini kami membagi dalam 4 tahap yaitu :
1) tahap analisis kebutuhan 2) tahap pengumpulan
media dan pembuatan website 3) tahap pelatihan
pengelola 4) tahap evaluasi. Berikut penjelasan
singkat dari tahap-tahap tersebut.

Gambar 1. Suasana di lokasi mitra kerja.
Bima Stir Mobil merupakan salah satu kursus stir
yang berada di klaten utara. Alamat lengkap dari
Bima Stir Mobil yaitu jalan K.H. Dewantara,
Karanganom, Klaten Utara. Pemilik dari usaha
tersebut yaitu Noor Rachmawati, SH. Selain usaha
stir mobil, ibu Noor mempunyai usaha olah data,
pengetikan, penjilidan, translate serta biro umroh.
Usaha stir mobilnya tersebut cukup ramai karena
strategis berada di depan kampus Universita Widya
Dharma Klaten tetapi usahanya yang lain tidak
begitu ramai. Hal ini membuat Noor Rachmawati,
SH berkeinginan untuk mengiklankan usahanya
melalui website. Website ini selain untuk media
pemasaran juga digunakan untuk membuat sebuah
identitas bagi lembaga ini, harapanya masyarakat
akan lebih percaya terhadap lemabaga ini. Di tahun
2013, Bima Stir Mobil mencoba untuk
mengiklankan usahanya melalui web iklan klaten.
Hal itu cukup membantu dalam mempromosikan stir
mobil dan meningkatkan pendapatan dari kursus stir
mobil. Terlihat bahwa iklan di dalam web iklan
klaten tersebut hanya menonjolkan stir mobilnya
saja. Selain itu, informasi yang ditampilkan sudah
tidak relevan lagi dengan kondisi Bima Stir Mobil
sekarang. Informasi mengenai biaya sudah sangat
berbeda. Hal ini membuat konsumen kecewa
sehingga Noor Rachmawati, SH harus menjelaskan
kepada konsumen mengenai biaya yang sudah
berubah. Saat ingin merubah informasi tersebut di
web iklan klaten, orang yang dulu membuat sudah
tidak ketemu karena berpindah tempat tinggal. Iklan
menggunakan website dirasakan Noor Rachmawati,
SH dapat mempromosikan usahanya. Dari promosi
yang baik tersebut dapat meningkatkan pendapatan
Bima Stir Mobil. Usaha yang baru mulai dirintis
oleh Noor Rachmawati, SH yaitu usaha Biro Umroh.
Usahanya tersebut hanya dipromosikan melalui
stand-banner yang di taruh di dalam ruko. Hal
tersebut menjadikan usaha biro umroh sepi. Saat
ingin mengiklankan melalui web, di wilayah klaten

a. Tahap Analisis.
Tahap ini merupakan tahap analisis kondisi lapangan
dari mitra pengabdian masyarakat. Tahap analisis
dilakukan dengan cara mewawancarai mitra,
melakukan analisis pasar dengan cara melihat
potensi pasar yang ada dan melihat data penjualan 3
tahun terakhir, serta yang terakhir adalah dengan
melihat dan menganalisis pesaing-pesaing yang ada
di Kabupaten Klaten.

Tabel 1 : Hasil Analisis Lapangan
No

Masalah

1

Belum
mempunyai web
sendiri karena
selama ini iklan
melalui web
iklan
klaten
Belum memiliki
konten media
untuk
website dan
untuk media
pemasaran
yang lain

2

Solusi yang
ditawarkan
Pembuatan website
company profile
untuk lemaba “Bima
Stri Mobil”

Pembuatan konten
yang akan
dimasukkan ke dalam
website Bima
Stir Mobil.

b. Tahap Produksi
Tahap ini merupakan tahap pengembangan website
dan pengumpulan konten-konten yang akan
diupload ke dalam website. Berikut merupakan
kebutuhan dalam proses produksi website.
1) Laptop untuk pembuatan website dan
editing konten.
2) Hosting
404

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

3) Domain : kami menggunakan domain dan
subdomain, domain digunakan untuk
keseluruhan proses abdimas dan subdomain
digunakan untuk mitra-mitra yang bekerja
sama. Untuk mitra ini kita menggunakan
domain www.abdimas.bima.com.
4) Konten Web :
a. Foto : Foto aktivitas mitra, foto fasilitas
mitra, foto staff pengajar, dan foto-foto
yang lain.
b. Text : Text di sini merupakan uraian
tentang profile dari mitra.
c. Video
d. Logo
5) Wordpress
sebagai
alat
utama
mengembangkan website [4].
6) Woocmmerce : Plug-in yang digunakan
untuk mengembangkan website menjadi
ecommerce [5].
7) Bakery Visual Composer : Plug-in yang
digunakan untuk mempermudah modifikasi
website sehingga pengelola tidak perlu
memahami source code dar website tersebut
[6].

Pelatihan diadakan dalam 2 kali pertemuan yaitu
pertemuan pertama merupakan pelatihan tentang
bagaimana mengelola website.
Pelatihan yang kedua merupakan pelatihan
tenang mengelola website yang smeuala hanya
sebagai company profile kini website sudah
berkembang menjadi ecommerce. Sehingga hampir
semua proses bisnis dapat dilakukan dalam website
tersebut.
d. Tahap Evaluasi
Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu tahap
evaluasi. Evaluasi disini meliputi evaluasi website,
kinerja website, dan pengaruh website terhadap
mitra pengabdian masyarakat.
Evaluasi website merupakan tahap revisi-revisi
yang diinginkan oleh mitra terkait website dan
konten website yang harus diperbaiki.
Evaluasi kinerja website merupakan evaluasi
tentang apakah website semuanya sudah berjalan
sesuai dengan fungsinya. Jika masih ada yang belum
sesuai maka akan ada perbaikan hingga semua
fungsi berjalan dengan normal dan sesuai dengan
fungsinya.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

c. Tahap Pelatihan Pengelola
Pada tahap ini merupakan tahap pelatihan
pengelola dari mitra pengabdian masyarakat untuk
mengelola website yang telah diproduksi. Adapun
pelatihan meliputi pelatihan modifikasi website,
penambahan konten, dan proses pengembangan
website menjadi ecommerce di waktu yang akan
datang.
Setelah nanti website dibuat dan telah selesai,
harapan kami adalah mitra dapat mengembangkan
sendiri websitenya. Sehingga website benar-benar
maksimal dalam membantu pemasaran / marketing
mitra bima stir mobil.

Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat
hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian
Masyarakat yang berjudul “Pembuatan Company
Profile Website Pada Bima Stri Mobil Sebagai
Media Digital Marketing”. Setelah semua tahap
pelaksanaan telah dilakukan berikut merupakan
hasil dari kegiatan ini yaitu website company profile
pada mitra “Bia Stir Mobil”.
1) Back-End
Gambar dibawah ini merupakan halaman edit
website secara umum, terdapat beberapa bagian
utama dalam halaman back-end tersebut bagian post
untuk managemen berita, bagian page untuk
management halaman, appearance sebagai fungsi
untuk mengatur menu, header, dan footer.
Bagian plugins digunakan untuk menambah dan
mengkonfigurasi
plugin-plugin
yang
akan
digunakan dalam website. Setting digunakan untuk
mengkonfigurasi navigasi-navigasi dalam website.

Gambar 2. Pelatihan Pengelola Website
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Gambar 5. Halaman admin visual composer
Gambar 4 merupakan halaman bagaimana mengedit
halaman dengan menggunakan visual composer.
Visual Composer digunakan untuk mengedit
halaman dan layout dari halaman website. Plugin ini
sangat berguna bagi pengelola website yang belum
pernah menangani website sama sekali. Visual
Composer dapat mengedit halaman website hanya
dengan proses drag-n-drop dengan banyak pilihan
komten yang telah disediakan.
2) Front-End
Front-End merupakan halaman-halaman yang
diakses oleh pengguna website pada halaman frontend website ini memiliki beberapa menu utama.

Gambar 3. Halaman admin wordpress
Gambar di bawah ini merupakan halaman plugin
dari
woocommerce.
Plugin
woocommerce
merupakan plugin yang digunakan untuk membuat
sebuah ecommerce dalam sebuah website.
Woocommerce dapat di download secara gratis pada
internet.

Gambar 6. Halaman Utama Website
Pada halaman utama terdapat menu-menu yang
dapat digunakan utnuk bertransaksi pada website ini.
Menu Utama dari website ini merupakan :
a. Home merupakan halaman depan dari website
b. Belanja merupakan halaman tempat penjualan
produk dari perusahaan mitra
c. Tentang Kami adalah halaman yang berisi uraian
sedikit tentang mitra kerja kami
d. Sedangkan halaman-halaman lain merupakan
halaman yang digunakan untuk mendukung
proses transaksi penjualan produk mitra.

Gambar 4. Halaman admin woocommerce
Pada woocommerce kita dapat mengatur semua
produk yang telah kita inputkan terlebih dahulu.
Pengaturan meliputi harga, diskon, stock, ongkos
kirim, dan metode pembayaran yang disediakan oleh
penjual dalam menangani proses transaksinya.

Halaman Cart, Checkout, MyAccount, dan Shop
merupakan halaman karena telah menggunakan
plugin woocommerce. Menu-menu tersebut
digunakan untuk mendukung proses pembelian
produk-produk yang dijual mitra.
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kerja kami “Bima Stir Mobil” dapat lebih dikenal
oleh masyarakat luas dan bermanfaat bagi kita
semua.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan semua
kegiatan yang telah
dilaksanakan kami dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut :
1) Website company profile utnuk mitra “Bima Stir
Mobil ” telah kami kembangkan dan telah
mengalami beberapa kali revisi dan akan kami
kembangkan terus menerus agar dapat menjadi
sebuah website yang efektif untuk marketing dan
transaksi digital.
2) Untuk konten website masih perlunya perbaikan
terus menerus agar dapat menjadi website yang
menarik maka dibutuhkan konten yang menarik
juga.

Gambar 7. Contoh proses pembelian produk
melewati website.
Gambar 7 merupakan contoh ketika kita
melakukan pembelian produk melalui website.
Contoh pembelian diatas merupakan contoh
pembelian paket umroh seharga Rp 15.000.000.
Pembeli tinggal memilih metode pembayaran yang
digunakan dan melakukan konfirmasi pembayaran
seperti pada gambar dibawah ini (gambar 8).
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank
dan mitra menyediakan beberapa rekening
perbankan untuk memudahkan bertransaksi secara
online.
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sediakan sehingga dapat bermanfaat bagi kita
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Gambar 8. Proses konfirmasi
pembayaran.
Uraian di atas merupakan hasil dari semua
kegiatan yang dilakukan. Kami mengharapkan
bahwa dengan menggunakan website yang telah kita
bangun bersama dengan mitra kerja, dapat
meningkatkan keuntungan bagi mitra kerja. Selain
meningkatkan keuntungan mitra kerja dengan
menggunakan website kami berharap bahwa mitra
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